
 

 

 

 
                    
 
      

           Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Ljungby kommun 
 
 
Inledande bestämmelser 
1 § Utöver bestämmelserna i miljöbalken (MB) (1998:808), förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande 
lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.  
Miljö- och byggnämnden är ansvarig nämnd enligt dessa lokala 
föreskrifter. 
 
 
Avlopp  
2 § Om tillstånd för inrättande av vattentoalett gäller regler i 13 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  
Det krävs anmälan för att inrätta avloppsanordning inom vissa känsliga 
områden (Kvänarp, Toftaled, Erikstad, Håringe- Skeda, Skogen, Österås,  
Hölminge Broddagård, Hölminge Mellangård, Hölminge Norregård, 
Finnatorp, Torarp och Näglinge) även om vattentoalett inte ska anslutas,  
till exempel anläggning för bad- disk och tvättvatten.  
 
För att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett krävs anmälan till 
nämnden. Föreskriften täcker olika former för tillvaratagande av 
toalettavfall såsom mulltoalett, förbränningstoalett, frystoalett, 
paketeringstoalett, separationstoalett eller liknande.  
 
 
Djurhållning 
3 § Det krävs tillstånd från nämnden för att hålla:  
• nötkreatur, häst, get, får eller svin,  
• pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,  
• orm, inom område med detaljplan. 
 
 
Tomgångskörning 
4 § En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får i  
detaljplanerat område och inom samlad bebyggelse hållas igång utomhus i 
högst en minut.  
Detta gäller inte:  
• om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, till exempel i 
trafikkö  
• om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets 
ändamålsenliga brukande - driva annan anordning (på fordonet) än sådan 
som avser uppvärmning.  
 
 
 



 

 

 
 
 
Spridning av gödsel  
5 § Vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom 
eller intill område med detaljplan, gäller vad som följer av Statens 
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:79) om försiktighetsmått vid 
spridning av gödselmedel följande:  
• Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder- och 
vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter. 
 
 
Skydd för yt- och grundvatten 
6 § Enligt 37 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd krävs anmälan till nämnden av den som avser att ordna en 
gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med 
detaljplan. Enligt dessa föreskrifter krävs sådan anmälan även inom 
områden med skydd för yt- och grundvattentäkter. 
 
7 § Den som utomhus eller utan tätt underlag avser att anordna upplag av: 
• petroleum, olje- eller tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt, 
• andra liknande produkter, som kan förorena yt- eller 
grundvattentäkter  
ska anmäla detta till nämnden i god tid innan verksamheten påbörjas. 
Anmälan krävs inte om upplaget prövas enligt annan lagstiftning.  
 
8 § Avfettning av motorfordon får inte ske på hårdgjorda ytor som 
anslutits till dagvatten, eftersom detta går orenat ut i våra vattendrag.  
Tvätt av motorfordon och maskiner får inte heller ske på sådan plats där 
avrinning sker direkt till sjöar eller vattendrag.  
Utsläpp av förorenat dagvatten som kan förorena ytvatten får inte ske utan 
anmälan till nämnden. 
 
 
Värmepump 
9 § Enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är 
det förbjudet att utan tillstånd från nämnden inrätta en 
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller 
grundvatten.  
Tillstånd enligt denna paragraf krävs inte för värmepumpsanläggning som 
kräver tillstånd enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  
 
 
Eldning 
10 § För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller 
att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt.  
Pannan får endast eldas med det bränsle som pannan är godkänd för.  
 
11 § Eldning av torra grenar och kvistar inom område med samlad 
bebyggelse är förbjuden, om det inte kan ske utan att olägenheter för 
människors hälsa och miljön uppstår och att det i övrigt inte strider mot 
annan författning. Avfall är aldrig tillåtet att elda. 



 

 

 
 
 
Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns i 
kommunens renhållningsordning.  

 
För transport av trädgårdsavfall i yrkesmässig verksamhet hänvisas till 
regler i föreskriften (NFS 2005:3) om transport av avfall.  
Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.  
 
 
Camping      
12 § För camping i betydande omfattning på annan plats än i godkänd 
campinganläggning får nämnden meddela föreskrifter eller förbjuda inom 
detaljplanerat område och inom samlad bebyggelse eller särskilt utsatta 
områden, om detta behövs för att förhindra att olägenheter för människors 
hälsa eller miljön uppstår. 
 
 
Ansökan och anmälan  
13 § Enligt 46 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd ska en ansökan eller anmälan till nämnden enligt lokala 
föreskrifter meddelade med stöd av 39, 40 och 42 §§ i förordningen vara 
skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de 
ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de 
anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan.  
 
 
Straffbestämmelser 
14 § I 29 kapitlet MB finns bestämmelser om straff och förverkande.  
 
 
Dispens  
15 § Nämnden får medge dispens från vad som gäller enligt § 2 - § 13 i 
dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter för 
människa och miljö inte föreligger.  
 
 
Avgifter  
16 § Nämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd 
eller dispens för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt 
dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit. 
 
 
 
 
 
De lokala hälsoskyddsföreskrifterna är godkända av miljö- och byggnämnden den 30 april 
2008, § 76 och antagna av kommunfullmäktige den 17 juni 2008, § 83. Föreskrifterna 
träder i kraft den 1 juli 2008. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Miljö- och byggkontoret 
Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby 

Tel. 0372-78 92 70 
Fax. 0372-78 92 65 

e-post: miljo.och.byggnamnden@ljungby.se 
www.ljungby.se 


